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*A locação mais próxima da araucária mais jovem do lote 
ficou a, aproximadamente, 1,80m de distância. Ainda que 
jovem, há relativo risco em se "atingir" parte de suas raízes, 
porém, com considerável previsão de sucesso, cabendo o 
emprego de especial atenção ao local, quando do início da 
obra.

Em razão do alto índice pluviométrico, todas as janelas mó-
veis possuem aberturas do tipo basculante, permitindo a 
constante circulação do ar nas áreas internas do edifício e, 
consequentemente, minimizando a necessidade do uso de 
sistemas elétricos para o condicionamento microclimático.

Ainda, todas as áreas de circulação dos halls, salas, labora-
tórios e secretaria apresentam a Praça Capitão Pedro da 
Silva Chaves e  a  Igreja da Matriz  como  "pano de fundo",  
além da principal  Avenida do Município, no sentido oposto. 
Tais elementos, somados as baixas taxa de ocupação do lote 
(62,6%) e altura da edificação (24,7m  totais  e   eficazes 
17,7m até a laje da cobertura) e a  preservação de ambas 
Araucárias*,  atuam  efetivamente  nos  objetivos da nova 
unidade:

"...atenda às necessidades da nova sede..., com soluções 
contemporâneas, aliando inovação à paisagem histórico-
cultural da cidade", "...agregar ao desenvolvimento uma 
perspectiva ‘sustentável’...", "...aperfeiçoar a estrutura

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA EM 3D
Nova praça frontal

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA EM 3D
Inserção com o entorno

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA EM 3D
Fachada frontal

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA EM 3D
Áreas comuns do 3º pavimento

CONCLUSÃO

Com intuito em agregar e contribuir com as qualidades da 
educação superior, primordiais para o desenvolvimento in-
telectual e econômico do país, das atividades culturais e de 
lazer da região, igualmente importantes, apresentamos um 
projeto contemporâneo que mantém as características his-
tóricas do Município,  mesclando os elementos de fachada 
replicados pelos frisos horizontais,  similares  a  edificação 
existente no lote, com as esquadrias de alumínio em siste-
ma "pele de vidro" e as estruturas revestidas em aço. Sua 
disposição e características construtivas permitem a per-
meabilidade visual em diversos campos de visada, tanto in-
ternos como no entorno público, de maneira a se integrar 
ao espaço urbano com o mínimo de interferência. Cabe res-
saltar  a  aplicação de vidros com baixa refletividade e leve 
opacidade, com os vãos de acesso e posterior "protegidos" 
por avanços da edificação, para que permitam a transparên-
cia visual, a eficiência energética e mínima interferência am-
biental, principalmente relacionada as aves da região.

universitária, estimulando uma presença institucional capaz 
de responder às demandas e aos desafios da sociedade con-
temporânea...",  "...ampliar  a  integração  com os  diversos 
segmentos da sociedade,  através  de  ações  de  interação, 
interinstitucionalidade e internacionalização", "...apresentem 
soluções que reduzam os custos,  sem, contudo,  reduzir  a 
qualidade do projeto".

São reforçados pelas facilidades de manutenção, com utili-
zação de coluna hidráulica que atende à 90% da edificação, 
pelo sistema estrutural adotado, pelo acesso às atividades 
oferecidas, incluindo a Brinquedoteca e a Cantina, o reapro-
veitamento das águas pluviais, além da especial atenção ao 
corpo docente e administrativo da unidade, conforme deta-
lhado no "Partido Arquitetônico" (Prancha 1/4).

Por fim, possui previsões para inclusão de novo subsolo, ca-
so exigido maior quantitativo de vagas, e  futura  ampliação 
da unidade, com 550m² na cobertura, atualmente disponível 
para atividades momentâneas e de contemplação.


